OS MAS Krajina srdce
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice

Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce
ze dne 28.12.2011 v Mladé Vožici
Přítomní členové: Ing. Monika Hienlová, Marie Stejskalová, Mgr. Jiří Honza, Monika
Strejcová, Eva Volfová, Jana Maděrová, Karel Urbánek, Štěpán Berger, Ing. Jaroslav Babor,
František Zrzavecký, Ing. Miroslav Dlouhý, Jana Králová, Miroslava Jeřábková, Marcela
Doktorová, Pavel Janda, Karel Nováček, Mgr. Zdeněk Sedláček, Ing. Ludmila Dvořáková,
Milena Belšánová, Jiří Benda, Jaroslav Krejčí, Pavel Rothbauer, Ing. Petr Hienl
Delegující (delegovaný) člen: Marie Zíková (Ing. Monika Hienlová), Hana Dlouhá (Ing.
Miroslav Dlouhý), Ing. Jana Borkovcová (Karel Nováček), Ing. Olga Černá (jiří Benda),
Vlastislav Srbek (Pavel Rothbauer), Ing. Štěpán Hladík (Pavel Rothbauer), RNDr. Marie
Kovalová (Pavel Janda), Ing. Jana Vnoučková (Ing. Monika Hienlová), Mgr. Blanka
Řezáčová (Ing. Monika Hienlová)
Omluveni: Ing. Jana Adamová, Zdeňka Čejková, Jan Hodoušek, Jiří Hořejší, Pavla
Janečková, Jindřiška Marková, Dna Nejdrová, Jaroslava Trpková, Milan Zvonař, Mgr. Hana
Váchová
Neomluveni: Jiří Hořejší, Pavla Jandečková, Jindřiška Marková, Dana Nejdrová, Jaroslava
Trpková, Mgr. Hana Váchová, Milan Zvonař
Zástupci veřejnosti: 1
Program schůze:
1) Zahájení schůze a schválení jejího programu.
2) Členská základna – přijetí nových členů.
3) Zpráva o hospodaření.
4) Hodnocení MAS, střednědobé hodnocení.
5) Projekty spolupráce.
6) Informace o výzvách.
7) Volba členů Výběrové komise a Monitorovacího a kontrolního výboru.
8) Zpráva z exkurze v zahraničí.
9) Národní konference VENKOV 2011.
10) Projekty pro mládež.
11) Turistická oblast.
12) Různé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Členskou schůzi OS MAS Krajina srdce zahájila předsedkyně OS MAS Krajina srdce
paní Ing. Monika Hienlová, která přivítala všechny přítomné členy a seznámila je
s programem celé schůze. Všichni přítomní členové s programem souhlasili.

2) Členská schůze projednala přijetí 5 nových členů:
- Františka Mikulandy za Mikroregion VENKOV se sídlem Hlinická 250, 391 37
Chotoviny
- Milana Tejnora za TAKELOT s.r.o. se sídlem Borotín 170, 391 35 Borotín
- Marie Stejskalové bydlištěm Pořín 42, 391 55 Chýnov
- Mgr. Jany Průšové za Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí se sídlem Hubov 5,
398 52 Nadějkov
- Jitky Novotné bydlištěm Nový Kostelec 7, 391 33 Jistebnice.
Jediná paní Marie Stejskalová byla na schůzi přítomna, ostatní se omluvili.
Průběh hlasování pro přijetí Františka Mikulandy, Milana Tejnora, Marie Stejskalové,
Mgr. Jany Průšové a Jitky Novotné do Občanského sdružení MAS Krajina srdce:
100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování
3) Zprávu z ekonomické oblasti MAS předložil František Zrzavecký, spolu s předsedkyní
MAS.
1. Byla projednána a schválena zpráva o hospodaření MAS v roce 2010 (náklady
2 846 tis., výnosy 3 339 tis., hosp. výsledek 493 tis. korun). Podrobně byla
rozebrána realizace Strategického plánu LEADER a přehled čerpání finančních
prostředků podle jednotlivých výzev, fichí a volebních okrsků.
2. Byl projednán a schválen rozpočet na rok 2011, včetně výsledků předpokládaných
ke konci roku 2011 s tím, že zpráva o hospodaření za rok 2011 bude předložena
Členské schůzi ke schválení po dokončení fiskálního roku v 1. pol. 2012.
3. Byl projednán a schválen návrh rozpočtu na rok 2012. Výdaje se uvažují ve výši
3 248 017,00 Kč a příjmy ve výši 1 824 014,99 Kč. Schodek rozpočtu souvisí
s předfinancováním jednotlivých projektů strategického plánu LEADER.
4. Členská schůze nejprve uložila předsedkyni MAS zajistit úvěr na předfinancování
projektů a poté schválila přijetí úvěru pro předfinancování projektů.
Průběh hlasování o schválení hospodaření za rok 2010:

100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Průběh hlasování o přijetí rozpočtu na rok 2011:
100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování
Průběh hlasování o schválení rozpočtu na rok 2012:

100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Průběh hlasování o čerpání úvěru od České spořitelny na předfinancování projektů
spolupráce: „Řemeslo má zlaté dno“, „Za poklady venkova“, „Venkovská tržnice III“
a „Chuť a vůně domova“:
100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Monika Hienlová dále seznámila členy MAS se způsobem stanovení alokací a bonusů
pro každou MAS, přičemž zdůraznila na příkladu přidělených alokací na rok 2012
místním akčním skupinám, že i přes veškeré snahy umístit se při hodnocení první
desítce nejlepších MAS v ČR jsou alokace pro MAS Krajina srdce malé z důvodu
nešťastných přepočtů na počet obyvatel. Jaroslav Krejčí doplnil, že se MAS zapojuje
do takových akcí, kde se snaží prosadit změnu přepočítávacího vzorce například ve
prospěch rozlohy území, nízkého osídlení a jednoduše řečeno, venkovského prostoru.
4) Předsedkyně MAS seznámila Členskou schůzi s umístěním MAS Krajina srdce při
hodnocení místních akčních skupin v roce 2011. MAS Krajina srdce se umístila na 4.
místě z přibližně 150 MAS v celé České republice, kdy z celkového počtu 200 bodů
získala 177 bodů. Popsala způsob obhajoby, která se tentokrát neuskutečnila v regionu
MAS, ale přímo v budově Mze v Praze. Obhajoby se zúčastnila kromě předsedkyně
také asistentka Ing. Alena Vavříková, Ing. Miroslav Dlouhý – předseda
Monitorovacího a kontrolního výboru a Monika Strejcová - koordinátorka Pracovní
skupiny pro mládež.
5) Pan Ing. Miroslav Dlouhý představil přítomným členům projekty spolupráce „Za
poklady venkova“, díky kterému MAS zavede certifikaci regionálních produktů a
služeb pod Asociací regionálních značek, dále pořídí mobiliář – stánky, pivní sety a
velkokapacitní stan, vydá katalog regionálních výrobců a navrhne balíčky pro
zážitkovou turistiku, kde budou výrobci hrát svou důležitou roli. Balíčky budou
následně nabídnuty CK a CA pro zařazení do svých nabídkových katalogů. Monika
Hienlová doplnila, že tento projekt je také plně v souladu se záměrem vytvořit
v oblasti turistickou destinaci a zmínila, že tento projekt také zřídí 3 propagační místa
pro výrobky certifikovaných řemeslníků – ve vilické galerii, na Monínci a v IC Mladá
Vožice, kam budou z projektu pořízeny propagační prosklené vitríny. MAS také
v rámci projektu každoročně uspořádá tzv. festivaly řemesel, přičemž první z nich se
uskuteční 4.8.2012 v Opařanech. Místo konání se bude každý rok měnit. Festivalů se
zúčastní také řemeslníci z partnerských místních akčních skupin: MAS Podlipansko,
MAS Zálabí, MAS Říčansko a také z MAS z Finska a Litvy.
Jako další projekt spolupráce, kterým je Ing. Miroslav Dlouhý manažerem, byl
představen projekt „Venkovská tržnice III“, díky němuž dojde k upgradu softwaru –
bude do něj začleněno dalších 6 MAS, bude doplněn o elektronický obchod, GPS
vyhledávání subjektů uvedených v katalogu a o tzv. tagmanager, systém čárových
kódů a bude podstatně sofistikovanější statistické vyhodnocování údajů – mapové
výstupy.
Další projekt spolupráce „Řemeslo má zlaté dno“ představila paní Milena Belšánová:
na území MAS Krajina srdce vzniklo 5 klubů řemesel, ve kterých probíhá celkem 47
řemeslných kurzů – MAS Krajina srdce má nejvíce kurzů v porovnání se všemi do
projektu zapojenými MAS. Kurzy jsou organizovány ale i v dalších obcích MAS, kde
o ně byl projeven zájem. Zpravidla se jedná o obce do 500 obyvatel. Nevšední tečkou
za kurzy řemesel bude exkurze do řemeslných center v Německu a na Statek Bernard
v Královském Poříčí. Na exkurzi byli členové pozváni s tím, že se jí pravděpodobně
zúčastní také někteří absolventi kurzů a lektoři. V Královském Poříčí bychom se měli
zúčastnit v rámci exkurze také slavnosti řemesel, kde bychom měli také ukázat
výrobky šikovných rukou z našeho regionu. Podrobnější informace k exkurzi budou
zveřejněny na webových stránkách MAS a na www.venkovskatrznice.eu.

Monika Hienlová informovala Členskou schůzi, že v roce 2011 byly úspěšně
ukončeny a proplaceny 2 projekty spolupráce, a to projekt s názvem „Péče o krajinu“ a
„Venkovská tržnice II“.
6) V roce 2011 proběhly 2 výzvy k předkládání projektů. V I. výzvě byly vyhlášeny tyto
fiche: č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců, č. 10: Posílení místní pospolitosti a
zlepšení sousedských vztahů a č. 11: Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů. Bylo
přijato celkem 18 projektů, z nichž jeden byl vyřazen hned při řádné administrativní
kontrole. Nakonec bylo podpořeno 10 projektů: 2 v rámci Fiche č. 8, 7 v rámci Fiche
č. 10 a 1 v rámci Fiche č. 11. V II. Výzvě byly vyhlášeny opět 3 fiche a to: Fiche č. 4:
Zlepšení stavu obecní infrastruktury, Fiche č. 6: Území zpřístupněné účastníkům
cestovního ruchu a Fiche č. 9: Podnikání v cestovním ruchu. Z 8 přijatých projektů
bylo podpořeno všech 8: Dva v rámci Fiche č. 4, 2 v rámci Fiche 6 a 4 v rámci Fiche
č. 9.
7) Jelikož skončilo roční volební období současné Výběrové komise, musela být
stanovena nová. Nejdříve předsedkyně poděkovala současné Výběrové komisi za
vykonanou práci a pak proběhla volba nových členů Výběrové komise. Přítomní
členové si v rámci jednotlivých okrsků zvolili řádného člena a náhradníka, který by
zastoupil řádného člena, pokud by se nemohl výběru zúčastnit. V rámci Výběrové
komise byli navrženi tito členové:
Výběrová komise – členové a náhradníci:
Volební okrsek 1: Marie Stejskalová; náhradník – Ing. Štěpán Hladík
Volební okrsek 2: Jan Hodoušek; náhradník – Ing. Ludmila Dvořáková
Volební okrsek 3: Mgr. Jiří Honza; náhradník – Eva Volfová
Volební okrsek 4: Štěpán Berger; náhradník – Mgr. Blanka Řezáčová
Volební okrsek 5: Miroslava Jeřábková; náhradník – Pavla Jandečková
Průběh hlasování o volbě členů a náhradníků do Výběrové komise na rok 2012:
100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování
Členka Monitorovacího a kontrolního výboru RNDr. Marie Kovalová vyjádřila prosbu
o nahrazení její osoby v tomto výboru jiným členem z volebního okrsku č. V, který
v tomto výboru reprezentuje. Členové volebního okrsku č. V navrhli paní Marcelu
Doktorovou, která s návrhem souhlasila.
Průběh hlasování o volbě zástupce volebního okrsku č. V do Monitorovacího a
kontrolního výboru:
31 pro
0 proti
1 se zdržel hlasování
8) Pan Ing. Miroslav Dlouhý pohovořil o exkurzi v Sasku, které se zúčastnil spolu
s asistentkou MAS Krajina srdce Ing. Alenou Vavříkovou ve dnech 17.-19.8.2011.
Prostřednictvím prezentace krátce seznámil přítomné s realizovanými projekty, které
jim byly při exkurzi představeny, např. projekt: „Sanace historických převlékáren pro
mužstva a jednotlivce v lesním koupališti Wehrsdorf“ nebo „Přeměna stodoly na
apartmány“.

9) OS MAS Krajina srdce letos pořádala prestižní akci - Národní konferenci VENKOV
2011, která proběhla 14.-16.11.2011 v Sedlčanech a na Sedlecku-Prčicku. O tomto
bodu pohovořil pan Jaroslav Krejčí, který seznámil přítomné s organizací a
programem této konference. Díky naší nezastupitelné roli byl v internetovém médiu,
vydávaným Spolkem pro obnovu venkova a Národní sítí místních akčních skupin ČR,
ve Zpravodaj VENKOVA, publikován obsáhlý článek o MAS Krajina srdce. Uvedl,
že organizace této akce byla velice náročná, vzala především předsedkyni hodně sil, a
proto Členská schůze byla Programovým výborem odsunuta na tento termín,
z původně plánovaného října.
10) Stejně jako v minulých letech pořádala i letos MAS Krajina srdce výměnné pobyty
pro mládež. Koordinátorka Pracovní skupiny pro mládež Monika Strejcová
informovala Členskou schůzi o všech těchto aktivitách - skupina mladých lidí z území
MAS letos vycestovala do Španělska, kde byla výměna zaměřena na kulturu a umění,
do Litvy se zaměřením na náboženství, a nebo do Polska se zaměřením na přírodu.
Také proběhla jedna česko-polská výměna ve Smilových Horách, která byla zaměřená
na přírodu a ekologii. V říjnu se konala beseda pro veřejnost s účastníky všech
výměnných pobytů v zasedací místnosti MAS v Mladé Vožici. MAS Krajina srdce
uspořádala také letní tábor s výukou anglického jazyka pro malé děti ve věku od 7 do
14ti let v délce jednoho týdne. Pro rok 2012 MAS plánuje česko-polskou výměnu
v Polsku se zaměřením na tradice a také česko-španělskou výměnu v České republice.
11) O turistické destinaci pohovořil pan Jaroslav Krejčí. Do turistické destinace se
zapojilo celkem 156 obcí, což činí celkem cca 144 000 obyvatel. Rozloha celé
destinace dosahuje 2 207 km².
12) Na závěr Monika Hienlová drobným dárkem odměnila tzv. „dobrovolníky roku“, kteří
se nezištně a nejčastěji účastnili akcí pořádaných MAS: Karla Urbánka, Janu
Maděrovou a Ing. Lídu Dvořákovou. Jednalo se především o pomoc při organizaci
seminářů a exkurzí pořádaných v rámci projektu „Péče o krajinu“ a také o akci
„Stromy pro krajinu srdce“, v rámci které bylo na Smilovohorsku vysázeno cca 300
listnatých stromů. Dalšími dárky byly odměněny koordinátorky klubů řemesel, které
se starají o udržitelnost klubů, jejich návštěvnost a další akce nad rámec projektu
„Řemeslo má zlaté dno“: Milena Belšánová, MgA. Eva Volfová, Mgr. Jana Průšová,
Marie Stejskalová a Ing. Jana Králová. Na závěr předsedkyně MAS Krajina srdce.
Monika Hienlová ukončila Členskou schůzi, poděkovala všem přítomným za jejich
účast a vyjádřila přání, aby v případě rozpadu či omezení činnosti Evropské Unie a tím
pádem i administrativní činnosti MAS, ta vytvořená a dobře fungující UNIE mezi
lidmi na území MAS Krajina srdce přetrvala.

___________________________________________________________________________
Usnesení Členské schůze 2011:
Schvaluje:
1) Schvaluje přijetí nových členů - Františka Mikulandy, Milana Tejnora, Marie
Stejskalové, Mgr. Jany Průšové a Jitky Novotné do OS MAS Krajina srdce.
2) Schvaluje hospodaření za rok 2010.
3) Schvaluje rozpočet na rok 2011
4) Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012.

5) Schvaluje čerpání úvěrů u České spořitelny na předfinancování projektů.
6) Schvaluje volbu členů a náhradníků Výběrové komise
7) Schvaluje náhradu paní RNDr. Marii Kovalovou za paní Marcelou Doktorovou v
MKV.
Bere na vědomí:
1) Bere na vědomí ukončení členství RNDr. Marie Kovalové.
2) Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2010.
3) Bere na vědomí aktuální stav realizace projektů spolupráce „Venkovská tržnice
III“, „Za poklady venkova“ a „Řemeslo má zlaté dno“.
4) Bere na vědomí pozvánku na exkurzi do Německa a Královského Poříčí.
5) Bere na vědomí přípravu projektu spolupráce zaměřeného na kulinářství (pracovní
název „Chuť a vůně domova“).
6) Bere na vědomí aktivity MAS s mládeží - účast mladých lidí z území MAS na
výměnných pobytech mládeže a letní tábor s výukou angličtiny.
7) Bere na vědomí informaci o Národní konferenci VENKOV 2011 organizované na
Sedlecku-Prčicku.
8) Bere na vědomí vznik turistické destinace iniciované místní akční skupinou.
Příloha zápisu:
1) Zpráva o hospodaření MAS v roce 2010
2) Rozpočet na rok 2011
3) Návrh rozpočtu na rok 2012.
4) Seznam vybraných a nevybraných žádostí z I.
a II. výzvy 2011
5) Výsledky hodnocení místních akčních skupin
v roce 2011
6) Zpravodaj VENKOVA
7) Prezentace k exkurzi v Sasku
8) Prezentace
k projektům
spolupráce
„Venkovská tržnice III“ a „Za poklady
venkova“

V Mladé Vožici 29.12.2011

Zapsala:

Ing. Alena Vavříková

…………………………………………

Ověřil:

František Zrzavecký

………………………………………....

Schválila:

Monika Hienlová

…………….…………………………...

